
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

„WZÓR UMOWY” 

Umowa nr ........./ ........./ .............

Na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stacją diagnostyczną lekarską 

dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.

zawarta dnia ….......................... w Kolnie

pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym w Kolnie,  ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

…................................................ – Dyrektora 

a  

…...................................................,  KRS  ..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

…...............................................................

…..............................................................

Zawarcie Umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.  
poz.  1843 ze  zm)  na  podstawie  art.  46c  ustawy z  dnia  5  grudnia  2008 r.  o  zapobieganiu  oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)  – na zakup
cyfrowego  aparatu  rentgenowskiego  ze  stacją  diagnostyczną  lekarską  dla  potrzeb  Szpitala
Ogólnego w Kolnie, znak sprawy Sz.O./SAG/COVID-19/01/20 
Zamówienie  jest  finansowane  przez  Ministra  Zdrowia  ze  środków  Funduszu  Przeciwdziałania
COVID-19.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stacją diagnostyczną le-

karską dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z montażem i uruchomieniem  zgodnie z
opisem przedmiotu  zamówienia  oraz  wymaganiami  określonymi  w  Zaproszeniu  do  złożenia
oferty, wraz z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 i 3 do Zaprosze-
nia, w opakowaniu fabrycznym zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem urządzenia. 

2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu
do składania ofert, znak sprawy Sz.O./SAG/COVID-19/01/20  oraz treścią oferty Wykonawcy. 
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3. Wykonawca gwarantuje, że ww. urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do
podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

4. Wykonawca gwarantuje,  że dostarczone urządzenie  oraz inne elementy składowe przedmiotu
umowy są zgodne z ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych, zostało wyprodukowane
z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN i dopuszczone do obrotu
i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

§ 2
1. Dostawa przedmiotu umowy o którym mowa w  § 1 ust. 1 nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy

własnym lub wynajętym przez niego transportem do Szpitala Ogólnego w Kolnie.
2. Dostawa  i  montaż  urządzenia  łącznie  z  przekazaniem  do  eksploatacji  wraz  z  podpisaniem

protokołu  zdawczo-odbiorczego  oraz  dostarczeniem  faktury  nastąpi  w  terminie-  do  dnia
…............ (zgodnie z ofertą).

3. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu  z
Zamawiającym.

4. Ze względu na fakt, iż instalacja urządzenia będzie odbywała się w obiekcie czynnym, wszelkie
prace  należy  wykonywać  w  sposób  niestwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  w
obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie
prowadzenia  prac  instalacyjnych,  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  zachowania  estetyki  i
czystości.

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich odpadów (kartony, taśmy,
opakowania  itp.),  zanieczyszczeń  i  innych  zbędnych  Zamawiającemu  rzeczy  pozostałych  po
wykonaniu czynności objętych umową.

6. Wykonawca do dostawy urządzenia zobowiązany jest dołączyć następujące  dokumenty: 
a) protokół  zdawczo-odbiorczy  z  wypełnionymi  danymi  oferowanego  urządzenia  oraz

ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
b) kopię podpisanej umowy zakupu z wymaganymi załącznikami,
c) kopię  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  przez  oferowane  urządzenie  wymogów

ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175),
d) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
e) wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy urządzenia w

zakresie obsługi serwisowej.
7. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, dostarczy do siedziby

Zamawiającego fakturę VAT (zgodnie z ofertą przetargową z dnia …..............),  która będzie
zawierała następujące dane: asortyment, numer katalogowy,  nazwę producenta, rok produkcji,
numer umowy.

8. Przy  dostawie  urządzenie  musi  zawierać  dane  identyfikacyjne:  np.  numer  katalogowy
producenta,  nazwę  producenta,  typ,  model  itp.  i  tym  samym  być  zgodny  z  produktem  i
producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia ….....................

9. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
jest  ….................................................................................................... lub inny upoważniony do
tego pracownik Szpitala Ogólnego w Kolnie.

§ 3
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  wynagrodzenie,  zgodnie  z  wynagrodzeniem

podanym w złożonej ofercie,  na kwotę:
wartość netto: …....................... zł
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(słownie: ….....................................................................................................................)
podatek VAT …........% 
kwota podatku VAT ….......... zł
wartość brutto: …..................... zł 
(słownie: ….....................................................................................................................)

2. Zapłata  za  dostarczony  przedmiot  umowy  nastąpi  przelewem  na  konto  Wykonawcy  nr
….................................................. wskazane na fakturze w terminie: do 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do
bieżącej  eksploatacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  podpisaniem  protokołu  zdawczo-
odbiorczego, oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego. Jako dzień zapłaty faktury
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
1. Urządzenie  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  będzie  dostarczone  wraz  z  montażem

spełniającym wymogi określone odrębnymi przepisami, w tym przepisami prawa budowlanego i
zainstalowany we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,
najpóźniej w terminie stanowiącym termin realizacji niniejszego zamówienia.

2. Jeżeli  przy  dostawie  przedmiotu  umowy  strony  stwierdzą  wady  bądź  braki,  Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez
obie strony.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeszkolenia  personelu  Zamawiającego  w zakresie  obsługi
dostarczonego przez siebie urządzenia.

4. Wykonawca we własnym zakresie i  na swój koszt zapewni wszelkie  materiały niezbędne do
pierwszego uruchomienia Urządzenia.

5. Przez pierwsze uruchomienie Urządzenia należy rozumieć takie uruchomienie jego elementów
po uprzedniej instalacji, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem
wszystkich funkcji Urządzenia.

6. Wykonawca udziela ….............. miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, zgodnie
ze złożoną ofertą.

7. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i materiałów zużywalnych przez okres

min. 8 lat od daty uruchomienia urządzenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać bezpłatnie  min.  1  przegląd rocznie  w okresie  trwania

gwarancji, reakcja serwisu w okresie gwarancji 24 godziny od zgłoszenia.
10. Zgłoszenia  wady  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  adres  e-mail  ................................(data

zgłoszenia usterki), przy czym potwierdzenie prawidłowego wysłania e-mail jest dowodem na
zgłoszenie  wady.  Wykonawca  potwierdzi  tego  samego  dnia  na  adres  e-mail  ...................
przyjęcie zgłoszenia o wadzie.

11. Naprawy wykonane będą w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia wady faksem.  Czas naprawy
liczony od dnia przyjęcia urządzenia w siedzibie serwisu: 5 dni roboczych dla napraw w Polsce,
20  dni  roboczych  dla  napraw poza  Polską.  Naprawy wykonane  będą  w  miejscu,  w  którym
przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku
konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy,
koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego
urządzenia za potwierdzeniem jego upoważnionemu przedstawicielowi do chwili odbioru przez
wyznaczonego  przedstawiciela  Zamawiającego,  po  dokonaniu  naprawy.  Z czynności  odbioru
urządzenia po naprawie strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.  
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12. Naprawa  gwarancyjna  powoduje  przedłużenie  okresu  gwarancji  o  cały  czas  niesprawności
przedmiotu umowy o ile ten wynosił każdorazowo powyżej 5 dni roboczych.

13. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie da się naprawić albo ten sam element naprawiony był
w ramach naprawy gwarancyjnej trzy razy, Zamawiający może żądać wymiany tego elementu
lub  przedmiotu  umowy  na  wolny  od  wad.  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  nowy
przedmiot  umowy/element  w terminie  30 dni  roboczych  od dnia  zgłoszenia  żądania  faksem.
Termin gwarancji płynie wówczas od daty dostarczenia nowego przedmiotu umowy.

14. Reklamacje przyjmuje: .............................................................
ul. ....................................................................
tel: .....................  e-mail: …............................... w godzinach od ......... do ........ od poniedziałku
do piątku. 

15. Ostatni obowiązkowy przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji będzie zrealizowany nie
wcześniej  niż  14  dni  przed  terminem zakończenia  okresu  gwarancji.  Jeżeli  Wykonawca  nie
wykona ostatniego przeglądu stanu technicznego do końca okresu gwarancji określonego w ust.
6 w czasie określonym w poprzednim zdaniu, gwarancja obowiązuje nadal do czasu wykonania
przez Wykonawcę ostatniego przeglądu stanu technicznego i usunięcia  stwierdzonych w jego
czasie wad i usterek.

§ 5
Stosowanie kar umownych:
1. Z  tytułu  nieterminowego  wykonania  przedmiotu  umowy  Zamawiający  może  żądać  od

Wykonawcy kary umownej  w wysokości  0,3 % wartości  zamówienia  brutto  za każdy dzień
opóźnienia.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo żądać kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej umowy. 

3. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu naprawy lub wymiany określonych w §4 ust.  12 i  ust.  13
Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  kary  umownej  w  wysokości  0,2  %  wartości
zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.

4. Zamawiający  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody. 

§ 6
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wysokości  5  %  wartości

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, tj. …..... zł (słownie: …..........................................)
w formie …...................................................................................................................................... .

2. Zamawiający  zwróci  70  %  kwoty  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie  wykonane (zatwierdzony
protokół odbioru końcowego).

3. Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku
z nienależytym wykonaniem umowy.

4. Na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  zatrzyma  30  % kwoty
zabezpieczenia.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

6. Jako dzień zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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§ 7
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przelewu wierzytelności z umowy na rzecz osób trzecich bez
uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

§ 8
W  przypadku  nieterminowej  realizacji  zamówienia,  a  także  w  przypadku  świadczenia  istotnie
niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w
terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony
uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie. 

§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w

szczególności:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub

jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

b) w przypadku,  gdy firma  Wykonawcy postawiona zostanie  w stan likwidacji,  zostanie
ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach,  przy  czym  termin  jest
zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim
dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem. 

3. W przypadku  o  którym mowa w ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Wszelkie  spory,  jakie  mogą  powstać  na  gruncie  niniejszej  umowy  strony  będą  starały  się
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nie rozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez
sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.

§ 13
1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do
umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały
okres  realizacji  umowy  i  przedłożenia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających
kontynuację ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia przez cały okres realizacji umowy.

§ 14
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach -  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Każda strona umowy została parafowana przez
podpisujących  Umowę.  Integralną  część  Umowy  stanowią  wskazane  w  jej  treści,  następujące
załączniki: 

a) Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy,
b) Kopia Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawcy,
c) Kopia Formularza cenowego Wykonawcy.

Zamawiający                         Wykonawca
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